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 פרוטוקול  

 מישיבת עיריית מעלה אדומים 

 2022באפריל  3יום ראשון, ב' בניסן התשפ"ב, 

 
 

 ראש העיר  –כשריאל מר בני    נוכחים:

  סגן ומ"מ ראש העיר –מר גיא יפרח 

 סגן ראש העיר  –מר יחיאל וקנין            

 חברת מועצת העיר    –גב' מעין מור 

 חבר מועצת העיר  –מר יהודה אסרף 

 חברת מועצת העיר   –גב' ליאת מארק 

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים  

 העיר חברת מועצת  –גב' אלינה אייזנברג 

 חברת מועצת העיר  –גב' רוזי ישי 

 חבר מועצת העיר  –מר אייל פישלר   

 חבר מועצת העיר  –מר אברהם נגר   

  

 סגן ראש העיר  –מר בוריס גרוסמן  חסרים:               

 חבר מועצת העיר  –מר דודו מתתיהו 

 חברת מועצת העיר  –גב' ברנדה הורביץ  

 חבר מועצת העיר  –מר ג'קי עזרא  

  

 מנכ"ל העירייה   –מר שמוליק חנוך   משתתפים:

 יועמ"ש לעירייה   –עו"ד גילי רוגל 

 מבקר העירייה –מר חיים שמעוני                 

 גזבר העירייה    –מר גיאה ננדזה   

 ע/בכירה לראש העיר ומנהלת הלשכה  –גב' ענת רחמים   
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 על סדר היום: 

 דוחות כספיים מבוקרים.   .1

 שיבת המועצה י

 בני כשריאל:

 . בבקשה. 2020, דיון מיוחד, דוחות כספיים מבוקרים לשנת 54-22אני פותח ישיבת מועצה מספר 

 גיאה ננדזה:

יש שאלות ספציפיות אז אני   ועדת הכספים, אם  עבר  זה  כולכם קיבלתם את הדוחות הכספיים, 

לענות. באופן כללי אנחנו מו גירעון תשעה מיליון שהיה מתוקצב ומתוכנן,  מוכן  מול  התקציב,  ל 

 עם גירעון של שלושה וחצי מיליון שקל.  2020סיימנו את 

 

 בני כשריאל:

 מאוזנים, אולי אפילו קצת יותר.  2021אנחנו נעבור את 

 

 אייל פישלר: 

 השתנה?, מה 2020אולי תסביר לנו מה ההבדל בין הדוח המבוקר, הרי כבר אישרנו את 

 

 גיאה ננדזה:

כל  על  עובר  הוא  שוב  הפנים,  משרד  של  המבקר  נכנס  שנה  בסוף  שנתי,  דוח  אישרנו  אנחנו 

המספרים, בודק אותם, יש גם דיווחים שמגיעים באיחור, הוא מכניס אותם לדוח. השוני, לצורך  

שכ שלה,  והחובות  מיט  חברת  שזה  אחד  מספר  זה  הנוכחי  לדוח  הקודם  הדוח  בין  היו  העניין,  ן 

, זה ההבדל העיקרי,  3.5, זה  2.900רשומים בדוח הלא מבוקר ונמחקו מהדוח המבוקר. ההוא היה  

 כל השאר אותו דבר.  

 

 בני כשריאל:

 את הדוח המבוקר צריך לאשר, או רק להביא לדיון?  

 

 גיאה ננדזה:

 בגדול הוא כבר מאושר, זה דיווח.  

 בני כשריאל:

עולה להצבעה לאשר   2020בכל מקרה אני אעלה את זה להצבעה. דוחות כספיים מבוקרים לשנת  

 את הדוחות הכספיים, יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  

 הצבעה: 

 11 – בעד

 החלטה: 

 אושר פה אחד

 

 ______________________      _______________________ 
 מר בני כשריאל       מר שמוליק חנוך 

 העיר          ראש       נכ"ל ומזכיר העירייהמ


